
 

 1. اسم المادة (3تدريب ميداني ) 

 2. رقم المادة 2306435

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعة 250

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 2306334( 2تدريب ميداني )

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة ة االردنيةالجامع

 8. الكلية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة سنة رابعه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2017/2018

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةريخ استحداث تا 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 :ما يلي الرجاء إدراج

 الدكتورة منال عنبتاوي 

 12-11ة: احد، ثالثاء، خميس الساعات المكتبي 

 5355000/24994: رقم الهاتف 

 m.anabtawi@ju.edu.jo:البريد اإللكتروني،

 

 المادةمدرسو  .17

 : ما يلي الرجاء إدراج

 د. منال عنبتاوي 

 
 

 

 وصف المادة .18

جتماعي -عن عمليات العمل ا الت والتسجيل فضالستخدام تقنيات دراسة الحالة المتمثلة في المقابوا بالتنمية قدرات ومھارات الط

المجتمعات المحلية، ويقوم الطالب باختيار ج وتطبيقھا على وحدات التحليل الفردية والجماعية والوھي الدراسة والتشخيص والع

كاديمي وعضوية اثنين من الھيئة التدريسية لمناقشتھا المشكلة استخدم فيھا أساليب التدخل، ليصار بعدئذ إلى عرضھا المشرف ا

 . واقتراح الحلول المناسبة لھـا
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

لمساقات من اكثر ا 3ب الطالب على ما تم تعلمه نظريا من مواد ونظريات مختلفه حول مهنة العمل االجتماعي. يعتبر مساق تدريب تهدف هذه المادة الى تدري
ممارسة بالطالب  اذ يقومتخصصا النه يدرب الطالب على اجراء المقابالت مع الحالت، كتابه التقارير، وضع خطط تدخل تتالئم مع حاجات الحالة الواقعية والفعلية. 

 فعلية لكل ما تم تعلمه خالل فترة دراسته االكاديمية

 

 

 

 

 على  ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند  -ب

ث المختلفة ادر البحتوضيح مصان يقوم باجراءات المقابلة والتقرير االجتماعي متعدد االبعاد مع الحاالت ، فهم طبيعة المشكلة التي يعاني منها العميل والقدرة على 
 واالساليب المساعدة في اتخاذ القرار لمساعدة العميل. 

ل في حة العميسها مصلكما يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على بناء جسور ثقة مع العميل واستخدام مهارات العمل االجتماعي لبناء عالقة مهنية مع العميل اسا
 المقام االول.

 

 

 

 

 

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20

 

 

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى  األسبوع المدّرس المتحققة

      

      

      

      

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 الية:الت النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
مخصصة مراكز الال التنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية الستقبال الطالب والعمل في المؤسسات يومي االثنين واالربعاء من كل اسبوع، وتوزيع الطالب على

 زيارات لكل طالب خالل الفصل. 4لتدريس بزيارة الطالب في المؤسسات والمراكز بواقع حيث يوجد مشرف تدريب في المؤسسة، كما يقوم عضو هيئة ا
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 %30ب لى عضو هيئة التدريس المسؤول عنه وهذا يعتبر التقييم االولي الداء الطالعلى كل طالب ان يقوم بتقديم دراستين لحاالت تم التعامل معها ا

 %30يقوم المشرف المسؤول عن الطالب داخل المؤسسات بتقييم اداء الطالب من حيث االلتزام والعمل مع الحاالت 
 يقوم الطالب بتعبئة نموذج السجل اليومي والذي يتم من خالله تقييم ادلء الطلبة

 %40حان النهائي االمت
 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

رات م 4: يوجد كشف في المؤسسة يقوم الطالب بالتوقيع عليه وقت الحضور واالنصراف، اي طالب يتغيب اكثر من والغياب سياسة الحضور -أ
 يحرم تلقائيا من التدريب

 تسليم تقارير الحاالت باالتفاق مع عضو هيئة التدريس : يتمالوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 وال يتحمل القسم اي مسؤولية بعد ذلك 2-8: القسم مسؤول عن الطالب من الساعة والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 

 

 المراجع .25

 

مواد:  على الطالب ان يرجع الى كل المواد النظرية التي درسها من قبل التي قد تساعده وتثري معرفته في التعامل مع الحاالت وباالخص
 مهارات العمل االجتماعي، مدخل الى العمل االجتماعي، واخالقيات العمل االجتماعي

 
 

 ات إضافيةمعلوم 26.
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------القسم:  /مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     الجودة مساعد العميد لضمان                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           
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